Beste ouders, verzorgers,

Meester Nan 65
Namens meester Nan wil ik iedereen hartelijk bedanken! Hij heeft veel cadeautjes ontvangen en er is
een mooi geldbedrag opgehaald! Hij was helemaal ontroerd. Op de blogs op SchouderCom kunt u
wat filmpjes zien!

Extra lestijd op de woensdagmiddag
Wij hebben heel veel aanmeldingen ontvangen voor extra lestijd op de woensdagmiddag! Fijn!
Helaas kunnen wij niet alle aanmeldingen een plekje geven. Als uw kind geselecteerd is, heeft u hier
donderdag of vandaag apart bericht van mij over ontvangen. Er is o.a. gekeken naar de beheersing
van de belangrijkste leerdoelen door de kinderen en de mogelijke groei hierin, die we hadden
verwacht zonder corona.
Ramen open
Vanuit de overheid is besloten dat wij in alle lokalen ramen open moeten hebben, om goed te
ventileren. Nu het kouder wordt, hebben wij ook de verwarmingen aan staan. Toch is het kouder dan
normaal, omdat er meer ramen open staan in het gebouw. Wij adviseren om uw kind een trui of vest
aan te doen of mee te geven, voor als hij of zij het koud krijgt. Laagjes aan dus!

Filmopnames in de groepen
Op de Horizon werken wij met leerkrachtcoaches. Dit zijn juf Mariëtte, juf Iris en juf Rianne. Er wordt
bijvoorbeeld met leerkrachten gekeken hoe een les het beste in elkaar kan zitten qua opbouw en
instructie en we behandelen gezamenlijk onderwerpen die onze instructies nog beter maken. Soms
worden er video opnamen in een groep gemaakt. Zo kan de leerkracht terugkijken en kunnen we ook
goede voorbeelden van lessen aan elkaar laten zien. Dit alles doen wij om onze onderwijskwaliteit
steeds te evalueren en te verhogen. Ook voor andere opleidingsdoeleinden van teamleden wordt
soms gefilmd. De opnamen worden alleen intern op onze school gebruikt en niet verspreid. Heeft u
toch zwaarwegend bezwaar, wilt u dit dan aan de directie laten weten?

VakantiepasClub Herfstvakantie
Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei dingen doen. Gratis of met
korting. Voor de herfstvakantie ontvangen leden van de VakantiepasClub een digitale nieuwsbrief.
Daarin staat een link naar kortingsbonnen voor allerlei verschillende activiteiten. Een spannende film
kijken in theater Dakota of speuren in het Zuiderpark. Lekker dansen in de disco of spetteren in het
zwembad. Naar het Museon of Kinderboekenmuseum en nog veel meer. Kijk voor alle activiteiten en
kortingen op www.vakantiepas.nl. Daar staat ook hoe de kinderen een grote vlieger kunnen winnen
of een uitje met de hele klas. Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via
www.vakantiepas.nl
Kalender schooljaar 2020/21
Schoolvakanties
Herfstvakantie: Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie: Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Meivakantie: Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Zomervakantie: Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
Vrije dagen en feestdagen:
Goede Vrijdag: Vrijdag 2 april 2021
2e Paasdag: Maandag 5 april 2021
Hemelvaart: Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag: Maandag 24 mei 2021
Studiedagen
Woensdag 25 november: Groepen 1 t/m 8 vrij, peuterschool is geopend.
Maandag 1 maart: Peuterschool en groepen 1 t/m 8
Vrijdag 25 juni: Peuterschool en groepen 1 t/m 8 zijn vrij.
Vrijdag 16 juli: Groepen 1 t/m 8 zijn vrij, peuterschool is geopend.

Zoals u ziet, is de peuterschool sommige dagen wel geopend en de school niet. Dit komt omdat de
peuterschool een andere CAO regeling (die van de kinderopvang) volgt en er door ouders ook
betaald wordt voor de peuterschool, net als bij de kinderopvang en er wettelijk bepaald is hoeveel
studiedagen de peuterschool dicht mag zijn.
Met hartelijke groet, namens het team van de Horizon!
Sylvia van Loon, directeur

